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คําสั่งสาํนกับรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
ที่           /2561 

เรื่อง  แต่งตัง้ผูบ้รหิารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)  
และคณะทาํงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)  

สํานักบรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

------------------------------------------- 
   
  ตามคําสั่งสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา ที่ 04/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 
เรื่อง แต่งต้ังผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Team หรือ KM Team) , เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และทีมงานเครือข่ายในการ
ติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ไว้แล้ว น้ัน 

  เพ่ือให้การดําเนินการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานัก
บริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา ที่ 04/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 และแต่งต้ังผู้บริหารการจัดการ
ความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทํางานจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Team หรือ KM Team) สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

  1. ผู้ อํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา เป็นผู้บริหารจัดการความรู้                
(Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา โดยมีอํานาจหน้าที่                 
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
      (1) ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยการ กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) ของสํานักบริหารจัดการนํ้า
และอุทกวิทยา 
       (2) พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆและงบประมาณ ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
      (3) แต่งตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม เพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบการดําเนินงานกิจกรรม            
การจัดการความรู้ 

  2. คณะทํางานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)             
ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา มีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

  องค์ประกอบที่ 1 

  1. นายธาดา  สุขะปุณพันธ์ุ              ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
      ที่ปรึกษาสาํนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา  
  2. นายจเร  ทองด้วง      ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
      ที่ปรึกษาสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
 
 
 

3. นายสมภพ... 
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  3. นายสมภพ  สุจริต      ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
      ที่ปรึกษาสาํนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  4. นายเลิศชัย  ศรีอนันต์      ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
      ที่ปรึกษาสาํนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

อํานาจหน้าที ่
ให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อคิดเห็นในการดําเนินงานการจัดการความรู้แก่คณะทํางาน

จัดการความรู้ (KM Team)  
องค์ประกอบที่ ๒ 

  1.   ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการนํ้า          ประธานคณะทํางาน 
  ๒.   ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์           รองประธานคณะทํางาน 

3.   ผู้อํานวยการส่วนอุทกวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
4.   ผู้อํานวยการส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา รองประธานคณะทํางาน 
5.   ผู้อํานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน รองประธานคณะทํางาน  
6.   ผู้อํานวยการส่วนการใช้นํ้าชลประทาน รองประธานคณะทํางาน 
7.   ผู้อํานวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า รองประธานคณะทํางาน 
8.   ผู้อํานวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน คณะทํางาน 
      ภาคเหนือตอนล่าง   
9.   ผู้อํานวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน คณะทํางาน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
10. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 5  คณะทํางาน 
    (แม่กลองใหญ่)    
11. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า คณะทํางาน   
๑๒. หัวหน้าฝา่ยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ คณะทํางาน   
13. หัวหน้าฝา่ยติดตามและประเมินผล คณะทํางาน   
14. หัวหน้าฝา่ยจัดสรรนํ้าที่ ๑ คณะทํางาน   
15. หัวหน้าฝา่ยจัดสรรนํ้าที่ ๒ คณะทํางาน    
16. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า คณะทํางาน   
17. หัวหน้าฝา่ยวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ คณะทํางาน    
18. หัวหน้าฝา่ยสารสนเทศและพยากรณ์นํ้า คณะทํางาน   
19. หัวหน้าฝา่ยตะกอนและคุณภาพนํ้า คณะทํางาน   
20. หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเคร่ืองมืออุทกวิทยา คณะทํางาน    
21. หัวหน้าฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์นํ้า คณะทํางาน   
22. หัวหน้าฝา่ยประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า คณะทํางาน    
23. หัวหน้าฝา่ยปรับปรุงโครงการชลประทาน คณะทํางาน   
24. หัวหน้าฝา่ยบํารุงรักษาหัวงาน คณะทํางาน  
 
 

25. หัวหน้าฝา่ย...  
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25. หัวหน้าฝ่ายบํารุงรักษาระบบชลประทาน คณะทํางาน  
26. หัวหน้าฝ่ายการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน คณะทํางาน    
27. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม คณะทํางาน    
28. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน คณะทํางาน    
29. หัวหน้าฝา่ยวิจัยการใช้นํ้าชลประทาน  คณะทํางาน    
30. หัวหน้าฝา่ยสถิติการใช้นํ้าชลประทาน  คณะทํางาน   
31. หัวหน้าฝา่ยเผยแพร่การใช้นํ้าชลประทาน  คณะทํางาน   
32. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางาน    
33. หัวหน้างานธุรการ คณะทํางาน   
34. หัวหน้างานพัสดุ คณะทํางาน  
35. หัวหน้างานการเงินและบัญชี คณะทํางาน   
36. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ คณะทํางาน   
37. นายไกรนิธี   รัตนธาดา    คณะทํางาน 
   นายช่างชลประทานชํานาญงาน และเลขานุการ 
   ส่วนบริหารจัดการนํ้า     
38. ว่าที่ ร.ท. ธนาศักดา ทับโทน    คณะทํางานและ    
      นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส่วนอุทกวิทยา 
39. นายพงศ์สรัญ  ชุ่มชัยรฐัน์        คณะทํางานและ 
      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ   
      ส่วนยุทธศาสตร์ 
40. นายเมธัส  ยืนประพันธ์    คณะทํางานและ 
      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า   
41. นางสาวสุพัฒตรา  เลาะหนะ คณะทํางานและ 
      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ   
      ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
42. นายสถาพร  นาคคนึง     คณะทํางานและ 
      นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
      ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน  
43. นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธ์ุ   คณะทํางานและ 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา    
44. นางสาวปัญชิกา  มลูรังษี    คณะทํางานและ 
      นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส่วนอุทกวิทยา   
 
 
 

45. นายธนกฤต... 
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45. นายธนกฤต  เกิดใจบุญ    คณะทํางานและ 
      วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส่วนบริหารจัดการนํ้า   
46. นางสาววนิดา  มูลสาร    คณะทํางานและ 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารท่ัวไป   

อํานาจหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักบริหารจัดการนํ้า

และอุทกวิทยา ตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทานกําหนด 
2. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดกระบวนงานทั้งหมดของสํานักบริหารจัดการน้ํา

และอุทกวิทยา 
3. ดําเนินการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานทั้งหมดของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
4. ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ

จัดการความรู้ กรมชลประทานกําหนด 
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้ของสํานักบริหารจัดการนํ้า

และอุทกวิทยา 
6. พิจารณากระบวนงานที่ปรับปรุงเป็นคู่มือการปฏิบัติงานดีเด่นของสํานักบริหารจัดการนํ้า

และอุทกวิทยา ส่งเข้าประกวดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดีเด่น 
7. ปรับปรุงองค์ความรู้ในคลังความรู้ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาให้เป็นปัจจุบัน 
8. ดําเนินการสรุปบทเรียน ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ และจัดทําแนวทาง/

แผนการจัดการความรู้ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาในปีถัดไป 
9. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทานมอบหมาย 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่             มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 
                  (นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์) 
              ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 

คําสั่งสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ที่               /2561 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 

       
 ตามคําสั่งสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา ที่ 09/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560            
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยาไว้แล้ว น้ัน 

 เพ่ือให้การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560-2562) มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีรูปแบบชัดเจน ครอบคลุม 
ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้กรมชลประทานกําหนดไว้  จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
ที่ 09/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และแต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  

  องค์ประกอบที่ 1 
   1.  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
   2.  ที่ปรึกษาสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา   ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

   อํานาจหน้าที่ 
   ให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อคิดเห็นในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)              
แก่คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

   องค์ประกอบที่ 2 
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
       ๑.1  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              ประธานคณะทํางาน 
      1.2  หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ   คณะทํางาน 
      1.3  หัวหน้างานการเงินและบัญชี    คณะทํางาน 
      1.4  หัวหน้างานพัสดุ    คณะทํางาน 
            1.5  หัวหน้างานธุรการ    คณะทํางานและเลขานุการ 
  2.  ส่วนยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
      2.1  ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์   ประธานคณะทํางาน 
      2.2  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า   คณะทํางาน 
          2.3  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล   คณะทํางาน 
      2.4  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   คณะทํางานและเลขานุการ 
   3.  ส่วนบรหิารจัดการน้ํา  ประกอบด้วย 
      3.1  ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการนํ้า   ประธานคณะทํางาน 
      3.2  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนํ้าที่ 1    คณะทํางาน 
 
 

3.3 หัวหน้าฝ่าย... 
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      3.3  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนํ้าที่ 2    คณะทํางาน 
      3.4  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า   คณะทํางานและเลขานุการ 
  4.  ส่วนอุทกวิทยา  ประกอบด้วย 
      4.1  ผู้อํานวยการส่วนอุทกวิทยา    ประธานคณะทํางาน 
      4.2  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์   คณะทํางาน   
      4.3  หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพนํ้า   คณะทํางาน 
      4.4  หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเคร่ืองมืออุทกวิทยา   คณะทํางาน 
           4.5  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์นํ้า   คณะทํางานและเลขานุการ 
  5.  ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณน์้ํา  ประกอบด้วย 
      5.1  ผู้อํานวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า  ประธานคณะทํางาน 
       5.2  หัวหน้าฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์นํ้า   คณะทํางาน 
      5.3  หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า   คณะทํางานและเลขานุการ 
  6.  ส่วนปรับปรุงบาํรุงรกัษา  ประกอบด้วย 
      6.1  ผู้อํานวยการส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา   ประธานคณะทํางาน 
      6.2  หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน   คณะทํางาน 
      6.3  หัวหน้าฝ่ายบํารุงรักษาระบบชลประทาน   คณะทํางาน 
      6.4  หัวหน้าฝ่ายการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน   คณะทํางาน 
      6.5  หัวหน้าฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน   คณะทํางานและเลขานุการ 
  7.  ส่วนความปลอดภัยเขื่อน  ประกอบด้วย 
      7.1  ผู้อํานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน   ประธานคณะทํางาน 
      7.2  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม    คณะทํางาน 
       7.3  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน   คณะทํางานและเลขานุการ 
  8.  ส่วนการใช้น้ําชลประทาน  ประกอบด้วย 
      8.1  ผู้อํานวยการส่วนการใช้นํ้าชลประทาน   ประธานคณะทํางาน 
      8.2  หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้นํ้าชลประทาน   คณะทํางาน 
      8.3  หัวหน้าฝ่ายเผยแพรก่ารใช้นํ้าชลประทาน   คณะทํางาน 
      8.4  หัวหน้าฝ่ายวิจัยการใช้นํ้าชลประทาน   คณะทํางานและเลขานุการ 
  9.  ศนูย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 8 ศนูย์  ประกอบด้วย 
      9.1 ..................................................................   ประธานคณะทํางาน 
      9.2 ..................................................................   คณะทํางาน 
       9.3 ..................................................................   คณะทํางาน 
       9.4 ..................................................................   คณะทํางานและเลขานุการ 
  10. สถานทีดลองการใช้น้าํชลประทานที่ 1-9  ประกอบด้วย 
       10.1 ............................................................................   ประธานคณะทํางาน 
       10.2 ............................................................................   คณะทํางาน 
       10.3 ............................................................................   คณะทํางาน 
       10.4 ............................................................................   คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 

อํานาจหน้าที่... 
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  อํานาจหน้าที ่
   1.   ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มอืการปฏิบัติงาน (Work Manual) รูปแบบและความถูกต้องให้เป็นไป
ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน กําหนดไว้  
  2.  เสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย     

   ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                        สั่ง  ณ  วันที่           มนีาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
                                                                (นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์) 
                                                  ผูอํ้านวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
 



 
 

แผนการจัดทาํคู่มือการปฏบิตังิาน (Work manual)  
สํานักบรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

1 คู่มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดจ้าง
บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

        ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(บส.บอ.) 

2 คู่มือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(พด.บอ.) 

3 คู่มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ํา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 

        ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ํา 

4 คู่มือปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA         ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

5 คู่มือการสร้าง Cops         ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

6 คู่มือการจัดทํา AAR         ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

7 คู่มือการปรับปรุงกระบวนงาน         ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

8 คู่มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

        ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล 

 

แบบฟอร์ม 2  
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ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

9 คู่มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

        ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล 

10 คู่มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน 

        ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1 

11 คู่มือการจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห์  การ
บริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา – ลุ่มน้ํา 
แม่กลอง 

        ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ ๑ 

12 คู่มือการจัดทําโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

        ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1 

13 ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน 

        ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 2 

14 คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

15 คู่ มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํานองสูงสุด
รายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ํา
หลักของประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 



-๓- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

16 คู่มือการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า (Runoff 
Coefficient) ของลุ่มน้ําต่างๆ ในประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

17 คู่มือการแผ่กระจายรายชั่วโมงของปริมาณ
ฝนสูงสุด 24 ชั่วโมง สถานีต่างๆ ในประเทศ
ไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

18 คู่มือการคํานวณความต้องการใช้น้ําของข้าว
และพืชไร่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย 
 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

19 คู่มือการสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่า ใน 25 
ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

20 คู่มือการศึกษาโค้งความเข้มของปริมาณฝน-
ช่วงเวลา-ความถี่ สถานีต่างๆ ในประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

21 คู่มือการจัดทํารายงานค่าปริมาณน้ํานอง
สูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ใน 
25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

        ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 



-๔- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

22 คู่มือการกําหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่างๆ         ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์ 

 
23 คู่มือหลักการพิจารณาโครงข่ายการสํารวจ

ข้อมูลทางอุทกวิทยา 
 

        ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

24 คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

๒5 คู่มือการจัดทํา Rating Curve         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

๒6 
 

คู่มือการจัดทําระบบฐานข้อมูล อุตุ-อุทกวิทยา         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

๒7 คู่มือการใช้ Aquarius         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

๒8 คู่มือการใช้ Hydrology Application Mobile         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

๒9 คู่มือการใช้ Web Application         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

30 คู่มือการติดตามสถานการณน์้ํา         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

 



-๕- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

31 คู่มือการใช้แบบจําลอง ANNs         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

 
32 คู่มือการใช้แบบจําลอง HEC-HMS         ฝ่ายสารสนเทศและ

พยากรณ์น้ํา 
33 คู่มือการจัดทําแผนที่เสน้ชั้นน้ําฝนเท่า 

(Isohyte) 
 
 

        ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

34 คู่มือ Aquarius Forecast 
 

        ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

35 คู่มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ่มน้ํา 
 

        ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

36 คู่มือการจัดทํารายสถิติประจําปี  (Year book)         ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา 

 
37 คู่มือการจัดทํารายงานปริมาณตะกอน

แขวนลอยรายเดือนและรายปีในลุ่มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 
 

 

    

   ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 



-๖- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

38 คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ่ม
น้ําใน 25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

 

    

   ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

39 คู่มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท้องน้ําในลําน้ําต่างๆ ของประเทศไทย 

 
    

   ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

40 คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

41 คู่มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

42 คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณการ
สะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุ
ของอ่างเก็บน้ํา 

 
    

   ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

43 คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

44 คู่ มือการจัดทํ ารายงานคุณภาพน้ําราย
สัปดาห์  

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

 
45 คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน 

 
   

  
  ฝ่ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
 



-๗- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

46 คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

47 คู่มือการจัดทํารายงานประจําปี 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

48 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ําตาม
มาตรา 8 

 
   

  
  ฝ่ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
49 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคณุภาพน้ําใน

แม่น้ําสายหลัก 
 

   
  

  ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

50 คู่มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ  

       ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

51 คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก         ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

52 คู่มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก
วิทยา 
  

       ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

53 คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 

 

       ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

 
54 คู่มือการจัดทําอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการ

ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา 
 

       ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

 



-๘- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

55 คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา  

       ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

56 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร         

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา 

57 คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรลุ่มน้ําต่างๆ 
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
 

        
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น้ํา 

58 คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ํา
ต่างๆ 
 

        
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น้ํา 

59 คู่มือการจัดทํารายงานความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA 
 

        
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น้ํา 

60 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง         
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น้ํา 
61 

คู่มือระบบโทรมาตร         
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น้ํา 

62 คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 
 

 
 

       ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา 



-๙- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

63 คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ 
 

       
 

 ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา 

64 คู่มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
ทั้งประเทศ 
 

        ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา 

65 คู่มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ประจําวัน 
 

        ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา 

66 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ด้านการปรับปรุงบํารุงรักษา 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

67 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานปรับปรุงโครงการชลประทาน 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

68 คู่มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 



-๑๐- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

69 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 
70 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ

พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 
 

71 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

        ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

72 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
หัวงานโครงการชลประทาน ประเภทฝาย
และประตูระบายน้ํา 
 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 



-๑๑- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

73 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารหัวงาน
โครงการชลประทาน ทางด้านวิศวกรรม 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

74 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดทําฐานข้อมูลระบบชลประทานเพื่อการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา 

        ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

75 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

76 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
กําหนดโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม่) 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

๗7 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ตรวจสอบและการบํารุงรักษาคลองส่งน้ํา
สํ าหรับโครงการส่ ง น้ําและบํารุ งรักษา 
กรณีศึกษาโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
พลายชุมพล 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 



-๑๒- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

78 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส่งน้ําคลองชลประทาน 
ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

        ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

79 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินอาคารชลประทานพร้อมใช้งาน 
(ระบบคลองชลประทาน) 
 

        ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

80 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตและหนังสือต่ออายุ
การอนุญาตเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุและ
ที่ดินของรัฐประเภทอื่น 

     -   ฝ่ายการใช้พื้นที่ 
ด้านชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

81 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ 

 

     -   ฝ่ายการใช้พื้นที่      
ด้านชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

82 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ 

     -   ฝ่ายการใช้พื้นที่      
ด้านชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 



-๑๓- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

83 คู่มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต่อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่น 

        ฝ่ายการใช้พื้นที่      
ด้านชลประทาน 
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

84 คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและ
อาคารประกอบ 

        
 

ฝ่ายวิศวกรรม 

85 คู่มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ  งานซ่อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ 

        ฝ่ายวิศวกรรม 

86 คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนี
สภาพ 
 

        ฝ่ายวิศวกรรม 

87 คู่มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ  
 

       
 

ฝ่ายวิศวกรรม 

88 คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน         ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

89 คู่มือการคัดเลือกโครงการเพื่อซ่อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน 
 

      
 

  
 

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 



-๑๔- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

90 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน ด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนเบื้องต้น 

       
 

 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

91 คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของพืชโดยใช้
ถัง วัดปริมาณการใช้ น้ํา แบบระบายน้ํา 
(Percolation type Lysimeter) 

        ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน 

92 คู่มือการเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

        ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน 

93 คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของข้าวโดยใช้
ถ ัง ว ัดปร ิม าณการ ใช ้น้ํา ของข ้า ว (Rice 
Lysimeter) 
 

        ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน 

๙4 คู่มือการหาค่าฝนใช้การสําหรับพืชไร่         ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน 

๙5 คู่มือการหาค่าฝนใช้การสําหรับนาข้าว         ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน 

๙6 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการย่อยปฏิบัติการ
ส่งน้ํา  ด้านการรายงานผลการเพาะปลูกพืช
รายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ 
 
 

        ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา 
ชลประทาน 



-๑๕- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

๙7 เอกสารวิชาการ  วิธีการสํารวจ (Survey 
Method) 

        ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา 
ชลประทาน 

๙8 คู่มือฝ่ายสถิติการใช้น้ําชลประทาน 
 

        ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา 
ชลประทาน 

99 คู่มือการจัดทําเอกสารเผยแพร่วิชาการด้าน
การใช้น้ําชลประทาน 

        ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ํา
ชลประทาน 

100 คู่มือการจัดทําเอกสารเผยแพร่         ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ํา
ชลประทาน 

๑๐1 คู่มือการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร         สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๑ 

 
๑๐2 คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลิตข้าวและพืชไร่ 
        สถานีทดลองการใช้น้ํา

ชลประทานที่ ๒ 
 

๑03 คู่ มื อ ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ดิ นและ น้ํ า เ พื่ อ
การเกษตร 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๓ 

 
๑๐4 คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ําของข้าว 

(Rice Lysimeter) 
 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๔ 



-๑๖- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

๑05 คู่มือการหาค่าความถ่วงจําเพาะปรากฏของดิน 
(Apparent Specific Gravity ; As) 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๕ 

106 คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตไม้ผล 
 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๖ 

107 คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ํามัน 
 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๗ 

๑08 คู่มือการวิเคราะห์สถิติด้านการเกษตร         สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๘ 

109 คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ําของพืช
แบบระบายน้ํา(Percolation type Lysimeter) 
 

        สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๙ 

110 คู่มือการจัดทําเอกสารทางราชการ         งานบริหารทั่วไป 
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

111 คู่มือหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น         งานบริหารทั่วไป 
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

 
112 คู่มือการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น         งานบริหารทั่วไป 

ศูนย์อุทกวิทยาฯ 
 



-๑๗- 
 

 
 

ลําดบั 
 

ชื่อคู่มือการปฏบิตัิงาน  สถานะของคูม่ือการปฏบิตังิาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ  

ผู้รบัผดิชอบ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

ไม่มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล่ม ไฟล์ ทันสมัย ปรับปรุง 

113 คู่มือการระเบียบการพัสดุเบื้องต้น         งานบริหารทั่วไป 
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

114 คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสํารวจอุทกวิทยา         ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ  

ศูนย์อุทกวิทยาฯ 
115 คู่มือการวิเคราะห์และประมวลสถิติทาง  

อุทกวิทยาเบื้องต้น 
        ฝ่ายวิเคราะห์และ

ประมวลสถิติ  
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

116 คู่มือหลักการสํารวจทางอุทกวิทยาเบื้องต้น         ฝ่ายปฏิบัติการ 
อุทกวิทยา 

ศูนย์อุทกวิทยาฯ 
117 คู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน         ฝ่ายปฏิบัติการ 

อุทกวิทยา 
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

118 คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์น้ําเพื่อการ
เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําเบื้องต้น 

        ฝ่ายติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา 

ศูนย์อุทกวิทยาฯ 
119 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยา

ชลประทาน 
        ฝ่ายติดตามและ

วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา 
ศูนย์อุทกวิทยาฯ 

รวม 75 44 25 ๑3 ๒1 28 60 ๕4  
 


